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Aanwijzing gemeentelijke monumenten;
(zie lij st) .
Geachte heer , mevrouw, bestuur,
Bij brief van 2 juli 1991 hebben W1J u geïnformeerd omtrent de hernieuwde
procedure tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten . Inmiddels is deze
procedure afgerond en hebben wij -opnieuw- besloten uw pand(en) (zie
lijst) op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
·
Een kopie van ons besluit alsmede een uittreksel van de aldus tot stand
gekomen gemeentelijke monumentenlijst treft u bij deze brief aan .
Wanneer u zich niet kunt verenigen met ons besluit tot plaatsing van uw
genoemde pand(en) op de gemeentelijke monumentenlijst, kunt u daartegen
-binnen- dertig dagen na verzending van deze brief een bezwaarschrift
indienen bij ons college. Tegelijk daarmee of daarna kunt· u de Voorzitter
van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State verzoeken het besluit
te schorsen en/of te dien aanzien een voorlopige voorziening te treffen.
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\'enoeke bij uw antwoord onderwerp, datum en kenmerk van dit schrijven te vermelden en niet meer dan een onderwerp in een brief te behandelen

GEMEENTE DEN HELDER
GEMEENTELIJKE MONUMENTEN
Burgemeester en Wethouders hebben op 16 december 1991 besloten de
volgende panden op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen :
Bassingracht 5-6;
Fabrieksgracht 55;
Fabrieksgracht 57;
Fabrieksgracht 59 ;
Fabrieksgracht 61;
Fabrieksgracht 63;
Fabrieksgracht 65;
Fabrieksgracht 67;
Van Hogendorpstraat 1 -20;
Janzenstraat 51;
Janzenstraat 53;
Janzenstraat 55;
Janzenstraat 57;
Janzenstraat 59;
Janzenstraat 61;
Janzenstraat 62 ;
Janzenstraat 63 ;
Janzenstraat 64;
Janzenstraat 65;
Janzenstraat 66;
Janzenstraat 67;
Janzenstraat 68;
Janzenstraat 69;
Janzenstraat 70 ;
Janzenstraat 71;
Janzenstraat 72;
Janzenstraat 73;
Janzenstraat 74;
Janzenstraat 76;
Janzenstraat 78;
Janzenstraat 80;
Janzenstraat 82;
Janzenstraat 84;
Spoorgracht 6·
'
Steengracht 25;

Jan in 't Veltstr aat 94;
Van Galenstraat 41;
Helden der Zeeplein;
Kerkgracht 3;
Koningsplein (Postbrug) ;
Van Speykstraat 3 - 5;
Koningsplein 9;
Koningstraat 89;
Loodsgracht 47 ;
Loodsgracht. 48;
Loodsgracht 69;
Loodsgracht 70;
Spoorstraat 45 ;
Westgracht 68-69;
Wezenstraat 68;
Wezenstraat 70;
Jan Verfailleweg 616;
Badhuisstraat 25;
Badhuisstraat 27;
Duinweg 50;
Jacob v. Heemskerckstraat 1;
Loopuytpark (muziektent);
Parkstraat 12;
Binnenhaven 24;
Binnenhaven 61;
Binnenhaven 114;
Binnenhaven 115;
Binnenhaven 116;
Binnenhaven 117;
Binnenhaven 118;
Binnenhaven 119;
Weststraat 65;
Weststraat 66;
Weststraat 110;
Zuidstraat 77-78;
H. W. Mesdagstraat ll.

De lijst kan tijdens kantooruren worden ingezien bij de afdeling Bouwen en
Wonen van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer in het Stadhuis,
Drs. F. Bijlweg 20 in Den Helder.
DEN HELDER, 30 december 1991.
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BESCHRIJVING
Gebouwd als kledingmagazijn in 1910-1911 in opdracht van het Ministerie van Oorlog, naar ontwerp
van G.W .C. Westenberg, kapitein, Eerstaanwezend Ingenieur. Het vrijstaande gebouw is geplaatst op
een rechthoekige plattegrond. Het pand dat uit twee bouwlagen bestaat, wordt afgesloten door een
overstekend, afgeplat schilddak, gedekt door blauwe IJsbrandsz' pannen . Het overstekende dakvlak
wordt rondom ondersteund door houten consoles. Het pand is gemetseld in hardgrauwe baksteen in
kruisverband, voorzien van een geknipt voegwerk.
Het pand heeft een uitgemetselde plint, afgedekt door een natuurstenen lijst; de gevels zijn op de
hoeken verzwaard door lisenen . Onder de dakrand bevindt zich een getrapt, uitgemetseld fries.
De lange gevel (zuid) bestaat uit zes vensterassen, waarvan de middelste twee zich bevinden in een
risalerende travee met een topgevel. Het overstekende zadeldak van deze topgevel wordt verbonden
door een houten sierspantje. de vensters zijn zestienruiis-schuifvensters met een verzwaarde
middenstijL Ter hoogte van onder- en bovendorpellopen "speklagen" van verblendsteen . Boven de
vensters strekken van rode verblendsteen met natuurstenen hoekblokken en sluitstenen .
De korte gevel (oost) bestaat heeft drie vensterassen, waarvan ook de middelste risaleert, voorzien
van topgevel met sierspant Oorspronkelijk was de middelste travee voorzien van boven elkaar
gelegen pakhuisdeuren, maar deze zijn verdwenen. De kleine dakkapellen zijn hier behouden. Aan de
lange gevels (noord en zuid) zijn in het dakvlak ter weerszijde van de topgevel grote dakkapellen
geplaatst.
In het bestek werd het natuursteen omschreven als zandsteen van "La Roche d'Euville".
REDENGEVENDE OMSCHRIJVING
Het pand is van architectuur-historisch belang vanwege de gave hoofdvorm, detaillering en
materiaalgebruik. Daarnaast is het pand van stedenbouwkundige betekenis, omdat het beeldbepalend
is in de straat. Vervolgens is het ook van sociaal-historische waarde vanwege zijn vroegere
bestemming .
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